




Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Krakmoment – 24 december  

Elk jaar met Kerstavond staan wij, met Chiro Jochihe, even stil bij hoe dankbaar wij mogen zijn 

voor alles. Daarom doen wij graag ook iets voor het goede doel. Tijdens de middernachtmis 

brengen we in de kerk een tekst. Erna staan wij klaar met warme chocomelk en ghlüwein. 

Hiervoor kunnen jullie een vrije bijdrage in ons spaarpotje steken, die rechtstreeks naar het 

goede doel welzijnszorg gaat. Tot dan! 

 

Zwemmen – 20 januari  

Zondag 20 januari trekken we samen Chiro Klaasje naar het zwembad. We spreken hiervoor af 

op Chiro Jochihe om 13u. Neem zeker een handdoek, aansluitende zwemshort boven de 

knie en 2 euro mee. Zo kan iedereen mee spetteren in het water! 

 

Wanted!  

Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of 

ander spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze 

Chiro er heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel 

spelplezier voor in de plaats! Bedankt :)   

 

Jochihe-nieuwsbrief 

 

Abonneer je op de Jochihe-nieuwsbrief om zeker geen belangrijke info te 

missen! Geen zorgen, we spammen je mailbox zeker niet vol.  Schrijf je in 

via https://goo.gl/W5mcK9 !  

 

 

Jochihe op het net  

Foto’s van op bivak of weekend, ‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer 

vind je allemaal op onze website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina!  

Website: www.chirojochihe.be  

Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe  



De letter a 

Een raadsel 

Zijn paard heet vrijdag. 

 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Ward Goossens 0496 84 40 81  wardgoossens@gmail.com 

• Xander Suetens 0495 83 09 19  suetens.xander@hotmail.be 

 

Volwassen begeleider: 

• Didel   0484 95 79 19  didel.jochihe@gmail.com 

 

Enkele belangrijke data 

• Krakmoment: 24 december 2018 

• Spaghettislag: 16 februari 2019 

• SpeRib-weekend: 8 tot 10 maart 2019 

• RakTop-weekend: 29 tot 31 maart 2019 

• Ardennenweekend Toppers: 10 tot 11 mei 2019 

• Aspibivak: 8 tot 12 april 2019 

• Ketiweekend: 11 tot 14 april 2019 

• Bivak in Eindhout: 31 juli tot 9 augustus 2019 

 

Raadseltjes 

Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de week. Wel 

in een dag maar niet in een uur. Wat is dat? 

 

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer. 

 

Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, eet daar zijn avondmaaltijd, 

en gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer 

op vrijdag. Hoe kan dit? 

 

 



 

Ribbels 
 

Zondag 2 December 2018: Chiro van 14u tot 17u  

 

Hiep, hiep, hoeraaaaaaaaaa. Vandaag komt 

Sinterklaas naar de chiro. Zijn jullie dit jaar wel 

braaf geweest? Dat leest de Sint vandaag in zijn 

grote boek. Vergeet zeker jullie 1-eurootje niet. 

 

 

Zondag 9 December 2018: Chiro van 14u tot 17u 

 

Vandaag gaan we naar de maan, mars, venus, alle 

andere planten, en sterren. Maar pas op, zorg dat je 

niet op het zwarte gat komt, want dan ga je terug naar 

start, en moet je opnieuw beginnen op ons 

sterrenstelsel-ganzenbord. 

 

 

Zondag 16 December 2018: Chiro van 10u tot 17u 

 

Vandaag gaan we voor een laatste keer dit jaar op 

tocht. Wat we gaan doen blijft nog een verassing, 

maar het wordt zeker super leuk ☺. Vergeet geen 

boterhammetjes en drinken, wij zorgen voor een extra 

verassing voor onderweg. 
 

 

 

Zondag 23 December: Geen Chiro   

 

Vandaag doen we spijtig genoeg geen Chiro, geniet van jullie kerstdagen. 

 

Zondag 30 December: Geen Chiro   

 

Vandaag vieren we de overgang van 2018 naar 2019. Al een klein tipje van de 

sluier voor dit nieuwe jaar: ook dit jaar zit weer vol leuke Chirozondagen. Tot 

volgende week ☺  

  



Ribbels 
 

6 januari: Chiro van 14u tot 17u 

 
‘♫ Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed ♫,   

Ooit al eens de koning voor je deur zien verschijnen? Dat 

is vandaag niet zo bijzonder sinds iedereen verkleed gaat 

zijn als een koning! Op deze feestdag gaan we deur aan 

deur het lied Driekoningen zingen. 

 

PS: Vergeet als rijke koning jouw €1 niet mee te 

brengen 
 

 

13 januari: Chiro van 14u tot 17u 

We hebben van een paar vriendinnetjes gehoord dat ze jullie missen. Omdat 

jullie de vorige keer zo braaf waren met de meisjes van Klaasje, 

vindt jullie leiding het een goed idee om nog eens met ze te 

spelen! We verwachten jullie eerst op onze chiro.  

 

 

 

 

20 januari: Chiro van 13u tot 17u 

Als je vorige week ook zo’n leuke dag met de meisjes had en je eventueel je 

vriendinnetje wilt terugzien, dan kan dat want samen met heel Chiro Klaasje 

gaan we zwemmen! Vergeet niet je zwembroek(/bril) en bandjes als je die nodig 

hebt.  

 

Vooraan in het boekje staat meer 

informatie. 

 

 

27 januari: Chiro van 14u tot 17u 

Als het weer ons goed ligt, zullen we eens terug naar het bos gaan. Zorg jij voor 

gepaste kleding en dan zorgen wij voor spel en plezier! 
 

 



 
 
 
 
De koude wintermaanden zijn in aantocht dus denk eraan om je goed aan te kleden: doe 
altijd een jas aan en neem indien nodig een extra trui, handschoenen, een sjaal, … mee! 
 

Zondag 2 december: van 14u tot 17u 
Oh wie klopt daar, het zal de Sint toch niet zijn zeker? Of 
toch wel! Vandaag krijgen we hoog bezoek van Sinterklaas, 
zie dus maar dat je er bent. Indien je niet braaf bent 
geweest zou ik toch maar oppassen, want de Sint weet 
alles! Vergeet zeker je eurootje niet want anders kom je 
zeker in het stoute-kinderen-boek van de Sint! 
 

 

 

Zondag 9 december: van 14u tot 17u 
Kookmuts op? Check! Vandaag gaan we aan de slag met van alles 

lekkers dat we kunnen maken. We halen onze kookpotten boven en gaan 
heel de dag goed smullen van wat we gemaakt hebben. Ouders hoeven 
zich geen zorgen te maken, we zorgen er wel voor dat ze nog genoeg 
honger hebben om het avondeten op te kunnen. Tot dan!  
 

 
Zondag 16 december: van 10u tot 17u 
De enige dingen die je vandaag nodig hebt, zijn een vergrootglas, een 
hoed en een lange jas. Zo ben je helemaal klaar om vandaag met ons 
mee op detectivetocht te gaan! Want misdaden oplossen, dat kunnen 
we niet zonder jullie. Wie denk jij dat de grote crimineel van Hemiksem 
is? Kom het mee ontdekken! 
 
Zondag 23 december: geen Chiro 
Vandaag is het jammer genoeg geen chiro, maarrrrrr niet getreurd, de 
kerstperiode komt eraan en dat betekent veel cadeautjes! Geniet dus maar 
van deze gezellige periode met familie. 
 
Zondag 30 december: geen Chiro 
Je zou het bijna niet geloven, maar ook vandaag is het helaas pindakaas 
geen chiro. We wensen jullie al vast een gelukkig 2019 en hopen jullie 
allemaal volgend jaar (volgende week dus ☺) terug te zien! 
 
 
 
 



Zondag 6 januari: van 14u tot 17u 
Choo, choo! Tegenwoordig zijn er alleen maar vertragingen met de treinen 
in België, daarom gaan de Speelclubbers vandaag de touwtjes in 
eigen handen nemen. We gaan zelf nieuwe spoorlijnen 
aanleggen en steden verbinden. Wie de meeste spoorlijnen 
aanlegt is de winnaar van vandaag!  
 
Vergeet je eurootje van de maand niet mee te 
meebrengen! 
 
 

Zondag 13 januari: van 14u tot 17u 
Superman, Batman, Spiderman, Flash, Aquaman, Green Arrow, 
Wolverine, Wonder Woman, Iron Man, Captain America, … We 
kunnen zo nog een tijdje doorgaan maar ik denk dat jullie het wel 
begrepen hebben. Vandaag hebben deze superhelden voor een 
keer zelf eens hulp nodig en ik ben er zeker van dat hun zullen 
helpen!  

 
Zondag 20 januari: van 13u tot 17u 
Vandaag zetten we onze jaarlijkse traditie verder 
en maken we het zwembad van Hemiksem onveilig. 
Vergeet dus zeker je zwemgerief niet of je zult 
helaas niet kunnen meedoen met de pret! De chiro 
start vandaag uitzonderlijk om 13u in plaats van 
10u dus hou er rekening mee.  
 
 
Zondag 27 januari: van 14u tot 17u 
Zijn er Speelclubbers onder jullie met muzikaal talent? Dat komt vandaag goed uit! 
Haal de Mozart of de K3 in jullie maar boven. Vandaag is het Muziekdag en gaan we 
dus aan de slag om helemaal zelf muziek te maken. Misschien kunnen we zelf wel een 
drumstel of gitaar maken? Hoe meer Speelclubbers, hoe beter de muziek. Zeker 
komen dus!  
 
 

 
 

Groetjes van  
Kerstman Ward, Elfje Casper en Rendier Yari 



Rakkerzzz 
 

Zondag 2 december: 14u tot 17u 

Hij komt, hij komt… die lieve goede sint! Vandaag is de grootste kindervriend van de partij op 

Jochihe, hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar. Vergeet ook zeker je eurootje van deze 

maand niet! 

 

Zondag 9 december: 14u tot 17u 

Vandaag is het tijd om vanachter je computer, Playstation 

of Xbox te komen en te laten zien wat je kan in de echte 

wereld. Versla je vijanden en bouw erop los in het grote 

Fortnite-spel. Doe je boskleren aan of verkleed je in je 

favoriete skin! Neem zeker je klakkebuis mee! 

 

 

 

Zondag 16 december: 10u tot 17u 

Het is weer de derde zondag van de maand en dus 

tochtdag. Gelukkig maar want vandaag is er werk 

aan de winkel. Er zijn enkele belangrijke 

voorwerpen uit het geschiedkundig museum 

gestolen, haal de detective in jezelf naar boven om 

de voorwerpen en daders terug te vinden. Als we 

hierin slagen zou er wel eens een grote beloning te 

wachten kunnen staan. 

 

 

Zondag 23 en  30 december: geen chiro 

Helaas pindakaas! Het is vandaag geen chiro, prettige feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! 

 

 

  



RAKKERzzzzzz 
6 januari van 14:00 tot 17:00 

3 koningen drie koningen geef mij ne nieuwe hoed mijne 
oude is versleten… 

Vandaag is het drie koningen ko m allemaal in jullie mooiste 
koningen kostuum. 
ps. vergeet jullie eurootje niet😊 

 

13 januari van 14:00 tot 17:00 

Het Chirojaar is nu toch al even bezig en het 
rakkerslokaal ligt er maar saai bij. Tijd om hier iets aan te 
doen! Vandaag pimpen we ons lokaal, neem zelf gerust 
versieringen of spullen die ons lokaal het coolste van de 
hele Chiro zullen maken! 

 

20 januari van 13:00 tot 17:00 

Vandaag is het weer zover. We gaan 
zwemmen jeeeeeeeey vergeet zeker 
geen zwembroek en duikbrilletje. 
Meer info vooraan in het boekje. 

 

27 januari van 14:00 tot 17:00 
vandaag spelen we een spel met de grote 
M. 
bouw je eigen stad en heers over de 
wereld. 
zeker komen dus.  

 



 

 

 

 

2 December: 14u- 20u 

Omdat onze vorige film: ‘’Trollinator 1’’ zo’n groot succes was gaan we een nieuwe film maken!! En 

omdat het publiek zo weg was van de film, heb ik heel Antwerpen stad afgehuurd!!! Dus haal die 

acteer skills nog eens boven!! Vergeet geen eurotje van de maand en je geld voor de frietjes!! 

 

 

 

 

7 December: 19u- 21u: 

Vandaag gaan we een casino avondje organiseren, wie gaat naar huis met het meeste geld en wie 

moet tegen de mama en de papa gaan zeggen dat je het huis hebt verloren?? Dat kom je vandaag te 

weten!! 

 

 

14 December: 19u- 21u 

Vandaag trekken we erop uit, we moeten alle mensen die nog geen ijskrabbertje hebben gaan 

redden, en ons zakken vullen 😉 dus neem iets warm mee en handschoenen kunnen ook een goed 

idee zijn!! En vergeet je mooiste glimlach ook niet!! 

 

 

23 December en 30 December: 

Sorry Jongens, Vandaag geen chiro ☹ ween ween, Maar hopelijk hebben jullie wel een fijne 

vakantie en een tof nieuwjaar!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 Januari: 14u- 20u 

Neem vandaag jullie sluipskills mee en het bijhorend sluipmateriaal zoals camouflage kledij. Neem 

ook je Klakkenbuis mee als je die hebt. Neem ook je eurotje van de maand mee, je fiets en geld voor 

frietjes!!! 

 

 

13 Januari: 14- 17u 

Kom op ga mee, Roep al je vriendjes! 

We gaan op reis, op avontuur! 

Jake de hond en Finn de jongen 

Beleven we zo veel!! 

Tijd voor avontuur! 

 

20 Januari: 13u- 17u 

Vandaag gaan we zwemmen met de fienen, dus pak jullie mooiste zwembroek al klaar zodat jullie 

kunne showen bij de meisjes, en als je nog geen swimbody hebt zou ik die maar rap trainen!! Meer 

info vooraan in het boekje. 

 

 

27 Januari: 14u- 17u 

Christenen, Moslims, Joden, Boedisten, Hindoeisten en andere geloven. 

Wij starten een nieuw geloof genaamd (Deze zondag zelf invullen). Wij gaan vandaag volledig op in 

dit geloof en zullen nieuwe leden aanwerven. 

 

 

Jullie favoriet Elfje: Robina 

May The Force Be With You 

 

Vraag van de maand: Hoeveel keer heb ik een uitroep teken gebruikt in dit boekje?? 



Kerelzzzzz 

December 
 

2 December : 14-20U  

Vandaag trekken we het naar 

Antwerpen. Leider, gaan we dan 

eindelijk eens een stadspel spelen? Ja 

zeker en vast. Vergeet geen geld mee 

te nemen voor het avondeten en je 

eurotje voor het vier-uurtje. 

 

7 December : 19-21U 

Je ziet het juist ja, het is maar 2 uurtjes chiro en dat op een vrijdag. Dit is 

omdat de examens er bijna zijn of al gestart zijn. Als je de boeken even beu 

bent, kom dan zeker en vast.  

14 December : 19- 21U 

Pfff die examens toch. Maar allegeluk is het niet meer zo lang en Kerstmis 

komt ook in de buurt. Daarom gaan we een klein kerstfeestje houden. Neem 

allemaal een cadeautje mee dat maximum 2 euro kost. Heb je zin om je eerste 

kerstcadeautje te krijgen kom dan zeker vanvond. 

23 December : GEEN CHIRO 

Vandaag is het geen chiro aangezien het 

bijna kerst is.  

30 December : GEEN CHIRO 

Vandaag ook weeral geen chiro, Jammer 

he. Maar het is bijna nieuwjaar dus vier 

dat maar goed. 

Januari 
 



6 Januari : 14-20U 

We gaan nog eens fietsen vandaag. Neem dus zeker jullie fiets mee want we 

gaan naar kontich. Wat we precies gaan doen zul je alleen te weten komen als 

je erbij bent. Vergeet ook geen geld voor lekkere frietjes en jullie eurotje voor 

het 4-uur. 

 

13 Januari : 14-17U 

Als ik het zo wat hoor skaten er een paar van 

jullie heel graag. Daarom gaan wij en dag op 

wieltjes doen. Neem je step,Skateboard, 

rollerblades  mee. 

 

20 Januari :  13-17U 

Vandaag gaan we zwemmen. Meer informatie daarover vanvoor in het boekje. 

 

27 Januari : 14-17U 

Vandaag gaan we ons een beetje 

voorbereiden voor onze 

geldactiviteit. Zeker komen want het 

wordt heel erg leuk. 

 

 

 

 

 

 

Jullie Lijder Jesper 



ASPIRANTEN 
2 december 14u-20u 

Waar is de tijd. Zo veel jaren geleden. Het voelt zoals als gisteren. De tijd van de rakkers. 

Jaja, je haalt vandaag best je klakkenbuizen vanonder het stof want we trekken naar het 

bos, en misschien komen we nadien nog wel op andere plaatsen terecht. Gewapend met 

klakkenbuis en pijltjes veroveren we Hemiksem. 

Vergeet geen geld voor frieten 😊 

7 december 19u-21u 

Laad vandaag je boxkes maar op en pak ze zeker mee! Doe 

je marginale frakskes aan, zet de beste stampmuziek op 

jullie gsm’s. We gaan de beste partyspots van Hemiksem 

zoeken, Achter de kerk? Ik één van de speeltuintjes?...  . 

Deze vrijdag wil je toch voor geen geld missen zeker? 

14 december 19u-21u 

Examens, deprimerende tijd van het jaar. Opgesloten in je 

kamer. Wel zo opgesloten voelen gehandicapten zich altijd! Tijd voor echte 

gehandicaptenspelen! Allen daarheen! 

23 december GEEN CHIRO 

Iets met kerstmis enzu, jammer! Tot volgende keer. 

30 december GEEN CHIRO 

Iets met nieuwjaar enzu, jammer! Tot volgende keer. 

  



6 januari 14u-20u 

Voor iedereen de kans om zich nog eens te bewijzen. Vandaag maken we de graafste 

Chirogames voor onze -12 kindjes ineen flansen. Jaja we bereiden ons voor o p een nieuwe 

aspi in leiding (ergens in februari, ik laat jullie de datum nog weten.) 

’s Avonds testen we die spelletjes eens uit, benieuwd wat dat gaat geven! 

13 januari 14u-17u 

Echte ouderwetse pleinspellekes, ravotten op de mooiste pleintjes 

van Hemiksem. Kunnen we, doen we! 

20 januari zwemmen 13u-17u 

LETS GO SWIMMING IN THE WAAATER, LETS GO SWIMMING IN THE 

POOL.  

We gaan zwemmen vandaag 😊 Allen aanwezig om 13u om die 

fitte body’s te showen aan de fienen! 

27 januari 

Pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, 

pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl, pijl. 

We gaan een pijlentocht doen voor diegenen die het nog niet 

doorhebben!  

 

Kusjes, ikke 

PS.: Vergeet mij niet om elke week iets te laten weten als je wel of niet komt 😉 


